Terça-feira, 09 de abril de 2019

N° 35

Informativo Mensal do Canto do Rio Foot-ball Club

Ginástica faz avaliação interna para a temporada 2019
Encontro será em maio e fará a seleção das ginastas com melhor desempenho. Competições terão início no segundo semestre.
VINI MARINS/ DIVULGAÇÃO

>> Em 2018, equipe faturou 54 pódios no Estadual, três classificações no Regional e três medalhas no Nacional.

A

equipe de Ginástica Rítmica

ninas apresentam suas coreografias

Além dos ajustes técnicos, a

do Canto do Rio prepara para

para estes árbitros que fazem a ava-

equipe segue em busca de patrocí-

o mês de maio uma grande avalia-

liação e nos dão um feedback do que

nio para os custos das viagens e

ção de onde sairão 16 ginastas que

está bom e do que precisamos me-

inscrições nos torneios. As compe-

representarão o Cantusca e o Rio

lhorar para a data do campeonato”,

tições devem ter início no segundo

de Janeiro no Torneio Regional Su-

explica a técnica Vanessa Dornellas.

semestre deste ano. As datas serão

deste, edição 2019. Todas as atletas
de GR participarão da seletiva. A
data do encontro será confirmada
na primeira quinzena de abril.
De acordo com a técnica Vanessa Dornellas, a seletiva avalia a

definidas pelas federações e divul-

Seletiva avaliará a
performance das
ginastas

performance das ginastas que esta-

gadas em breve à equipe de ginástica.
Na última temporada, o grupo conquistou 54 pódios nas quatro
etapas do Estadual, três classificações no Torneio Regional Sudeste e

rão no Estadual e seleciona as me-

“Procuramos fazer essa avaliação

três medalhas no Nacional de Gi-

lhores para ocupar as 16 vagas do

um mês antes do primeiro Estadual

nástica, incluindo uma de primeiro

Regional Sudeste.

para dar tempo de fazer as altera-

lugar. Acompanhe a temporada

ções necessárias.”, completou Va-

2019 de GR em nosso site e Redes

nessa.

Sociais.

“Nós convidamos árbitros da
Federação para a avaliação. As me-
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Vôlei estreia com quatro vitórias no Estadual

DIRETORIA EXECUTIVA

Campeonato oficial é organizado pela Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro.

Presidente Executivo
MUNDOVÔLEI

Rodney Gomes de Melo
Vice-Presidente Financeiro
Ivan Roberto Pereira
Vice-presidente Jurídico
Jorge Luiz Machado
Vice-presidente Social
Maria Cícera de Araújo da Silva
Vice-presidente de Esportes
Alexsandre Afonso Sampaio
Diretor de Futebol

O

Canto do Rio estreou com qua-

tante como preparação para o maior

tro vitórias importantes na Li-

objetivo no ano, o Brasileiro Master

ga A do Campeonato Carioca Master

que acontece em Saquarema no

de Voleibol. Os jogos aconteceram no

Centro de Treinamento da Seleção

mês de março.

Brasileira de Vôlei”, revelou Lindo-

Presidente do Conselho

mar Lanes, diretor de Voleibol do

Célio de Azevedo Faria

As primeiras partidas foram
na categoria adulto. O alvianil ven-

clube e atleta do time adulto 35.

Marcos Vinicius Pereira da Silva

CONSELHO DELIBERATIVO

Vice-presidente

ceu, em dois jogos emocionantes, as

A equipe 40 também fez boni-

equipes M.E.T.A e Comary por 2

to. O grupo bateu, também por 2 a

Reinaldo da Silva Pestana

sets a 0. O time joga o aberto como

0, times de tradição como o Flumi-

Primeiro secretário

uma preparação para o Brasileiro de

nense e Mirandela no final do mês

Vôlei que acontece em Saquarema

de março.

no próximo semestre.

Além das duas equipes, ainda

“As estreias atenderam nossas

estão na disputa os times 45 mascu-

Waldir de Campos Freire
Comissão Fiscal
Mário Jorge de Oliveira, Mário Sérgio

no

lino e feminino e 50 masculino que

adulto que estamos jogando com nos-

fazem seus primeiros jogos agora

so máster categoria 35. Foram dois

em abril. O Campeonato Carioca

pos, Oswaldo Luiz C. Veiga e Helio

jogos bons contra jovens de 18 a 25

Master é organizado pela Liga de

Leocádio.

anos. A competição é muito impor-

Voleibol do Estado do RJ (Liverj).

expectativas,

principalmente

de Faria, Carlos Alberto M. de Cam-

Comissão de Sindicância

GISA ALVES/ DIVULGAÇÃO

Ney Lopes, Marcelo S. Pompeu, Arlei
B. Monteiro e Mário Jorge da Silva.

EXPEDIENTE INFORME
BOAS IDEIAS COMUNICAÇÃO
Jornalista Responsável: Jaqueline Freires
Registro Profissional: MTB: 35196/96
>> Equipe 35 joga a categoria adulto e se prepara para o Brasileiro de Saquarema.
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Cantusca recebe o Flu para dois amistosos
Alvianil celebrou parceria com Clube Esportivo Mauá. Jogos foram no sub-13 e 14.

CANTUSCA NA REDE
A Web Rádio Antena Es-

DALTON VALÉRIO

portiva está de volta com o programa ‘Cantusca na Rede’. Toda
sexta-feira, às 19h, um entrevistado diferente. Você não pode
perder. Ouça a rádio ao vivo em:
radioantenaesportiva.com

ou

baixe o aplicativo da Antena Esportiva, disponível para Android
e IOS. Você também pode participar online da programação no
chat da rádio.

Além de funcionar como CT, o espaço ainda irá sediar a Escola Canto do Rio de Futebol.

O

Canto do Rio recebeu no últi-

Gustavo. Já no sub-14, o Fluminen-

mo dia 23 (sábado) o Flumi-

se venceu por 1 a 0.

nense Football Clube para dois jo-

Estiveram presentes no en-

gos amistosos com as categorias de

contro o presidente Rodney Melo, o

base. As partidas

serviram para

vice de esportes Alexsandre Sam-

avaliar as condições do gramado

paio e o Campeão Mundial Jair Ma-

que recebeu reparos recentemente.

rinho, que foi presenteado com uma

O encontro aconteceu no Clube

camisa oficial do Cantusca.

PROGRAMA NO YOUTUBE

Mauá, em São Gonçalo, onde o Can-

O espaço, fruto da parceria

tusca irá inaugurar seu mais novo

E as novidades não param

com o Clube Mauá, inclui em sua

Centro de Treinamento.

por aí. No dia 10 de abril o Fute-

estrutura cinco campos de futebol,

bol do clube irá lançar em seu

As partidas aconteceram nas

três vestiários e estacionamento

canal no Youtube o Programa ‘No

categorias sub-13 e 14. No sub-13 o

próprio. Além de funcionar como

Canto’. A programação irá ao ar

alvianil levou a melhor. O time,

CT, o local ainda irá sediar a Escola

toda quarta-feira e trará os prin-

treinado pelo técnico Vitor Duarte,

Canto do Rio de Futebol para meni-

cipais destaques e as melhores

fez 2 a 1 nos adversários em um

nos entre seis a 17 anos de idade.

histórias do Futebol e Futsal do

jogo bastante disputado. Os gols

Inscrições

alvianil

foram marcados por Cauã Kelvin e

(21) 97125-2870 e (21) 97032-0812.

abertas.

Informações:

de

Niterói.

Acesse:

www.youtube.com/Cantusca30.
Quem quiser enviar sugestões, histórias e opiniões basta
enviar um email para: cantusca30@gmail.com. O link da programação também será compartilhada no Instagram e Facebook
do Futebol. Não deixe de conferir e compartilhar com os amigos.

>> Em dia de festa, uma vitória pra cada lado no Clube Mauá.
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Natação Infantil com Inscrições abertas
Matriculas a partir da primeira semana de maio para crianças entre quatro e sete anos de idade. Sócios tem 50% de desconto.
SÉRGIO BASTOS/ ARQUIVO

I

nscreva seu filho na Natação
do Cantusca. Turmas novas

para crianças entre quatro e sete
anos de idade a partir de maio.
Aproveite as condições.
As inscrições são realizadas
na secretaria de esportes do clube
entre terça e sexta-feira, das 8h às
20h. É necessário apresentar no
ato da matrícula um documento
oficial de identificação da criança
e do responsável, atestado de liberação médica ou questionário de
prontidão para atividade física/
termo

de responsabilidade

(de

acordo com lei estadual), disponí-

>> Aulas serão as terças e quintas-feiras nos turnos manhã e tarde. Matricula grátis.
óculos e touca de natação.

lidade custa R$150. Sócios tem 50%

As aulas serão as terças e

de desconto e pagam R$75. Matrí-

quintas-feiras, entre 9h15 às 10h

cula gratuita. Aproveite. Turmas

É necessário levar em todas

no turno da manhã e das 15h às

também para adultos. Saiba mais

as aulas sunga ou maiô/ sunquíni,

15h45 na parte da tarde. A mensa-

em cantodoriofc.com.br.

vel na própria secretaria.

